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چکیده
شکوفایی مضر جلبکی برای اولین بار در مرداد  6831باعث تغییر رنگ در منطقه وسیعی از آبهای ساحلی خلیجفارس گردید.
گونه عامل این شکوفایی  Cochlodinium polykrikoidesبود و باعث مرگ و میر گستردهای از آبزیان در خلیجفارس شد.
دراین مطالعه اثرات بازدارندگی رشد داینوفالژالی  Cochlodinium polkrikoidesبادر معرض قرار گیری با عصاره آبی
) 1 (0.2,0.6, 0.8 and 1.6 g L-1گونه از جلبک ماکرسکوپی Ulva lactuca, Enthromorpha intistialis,
 Colpomenia sinuosa, S. illicifolium, Gracilaria corticatو  ، Hypnea valentieaکشت توام با بافت تازه( 2.5
 )and 5.0 g L-1و محیط کشت آبی فیلتر شده از  8گونه از جلبک ماکرسکوپی  E.intistialis, C.sinuosa,و
 H.valentieaدر شرایط آزمایشگاهی و به مدت  61روز مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که رشد C. polkrikoides
بطور معنیداری بوسیله عصاره آبی جلبکی در تمام غلظتها محدود شده و اختالف معنی داری را با نمونه شاهد دارد
) .(p<0.05همچنین بیشینه بازدارندگی رشد  C. polkrikoidesدر کشت توأم با بافت تازه جلبکهای ماکروسکوپی
 E.intistialis, C.sinuosaو  H.valentieaبدست آمد که اختالف معنیداری را با دیگر جلبکهای ماکروسکوپی و شاهد
نشان داد ) .(p<0.05در محیط کشت آبی فیلتر شده بیشینه بازدارندگی رشد در جلبک  E.intistialisمشاهده شد که اختالف
معنی داری را با دیگر جلبکها داشت .از اینرو ،میتوان نتیجه گرفت که استفاده از جلبکهای ماکروسکوپی مورد آزمایش خواه
به شکل عصاره و یا با بافت تازه میتواند به عنوان راهکاری در کنترل بیولوژیکی رشد دینوفالژالی  C. polkrikoidesمی
باشد.
کلمات کلیدی :کنترل بیولوژیک ،Cochlodinium poylkrikoides ،جلبک ماکروسکوپی دریایی  ،خلیج فارس
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مقدمه
پدیده شکوفایی مضر جلبکی در اکثر آبهاي جهان دیده
شده و تعداد و شدت آن در حال افزایش است و مشکالت
عدیده اي را براي صنعت صید و صیادي ،آبزي پروري و
همچنین بر محیط زیست هاي آبی و موجودات آن بوجود
آورده است( .)Hallegraeff ,2003این پدیده بیش از سه
دهه است که گسترش یافته و تأثیر زیادي بر آبهاي
ساحلی گذاشته ،که احتمال می رود در نتیجه فعالیتهاي
انسانی همچون افزایش جمعیت ،مواد مصرفی ،برداشت
منابع و کنترل آبهاي جاري باشد .در این میان دینوفالژله
ها گروه مهمی از فیتوپالنکتونهاي دریایی بشمار می روند
که شکوفایی ناشی از برخی از گونههاي آن مشکالت
زیادي را براي اکوسیستمهاي آبی و آبزي پروري از طریق
تولید سموم و کاهش میزان اکسیژن محیط ایجاد می
نمایند ) (Kim et al., 2002و فعالیت صید و صیادي را
مورد تهدید قرار داده و مشکالت زیست محیطی و
اکولوژیکی را به همراه داشته و چنانچه اقدام فوري در
جهت یافتن راه حلی مناسب که کمترین آسیب را به
اکوسیستم آبی و آبزیان وارد نماید ،صورت نگیرد  ،عواقب
ناشی از این شکوفایی ،صدمات جبران ناپذیري را بر
اکوسیستم و آبزیان وارد می نماید و جامعه صیادان و آبزي
پروران را با مشکل جدي مواجه خواهد نمود.کشند قرمز
در آبهاي خلیج فارس بارها مشاهده وگزارش شده است.
طی سالهاي  8731-18بیش از  73بار پدیده کشند در
خلیج فارس و دریاي عمان نیز مشاهده شده
است( .)Rohani, 2011در این رابطه با پایشهاي انجام
شده عمده این شکوفایی ها ناشی از گونه هایی مانند
Trichodesmium ،Noctiluca sp ،Nitzschia sp

 Oscilatoria sp ،spبوده است ) .(Rohani, 2011خلیج
فارس و دریاي عمان از مهمترین اکوسیستم هاي آبی
کشور ایران و منطقه محسوب می شود و اهمیت آنها از
جنبه هاي مختلف مطرح می باشد ) Sunda et al.,
 .(2006در پی وقوع شکوفایی جلبکی که در اوایل پاییز
 8713در خلیج فارس و بخشی از دریاي عمان ،توسط
جلبک تاژکدار  C. polykrikoidesاز رده
 Dinophyceaeصورت پذیرفت ،مرگ و میر فراوان آبزیان
منطقه را باعث شد .تاکنون شکوفایی C. polkrikoides
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عامل مرگ و میر زیادي از آبزیان پرورشی در مناطق
مختلف دنیا از جمله سواحل ژاپن در سال Yuki ( 8733
 ، )and Yoshimatsu, 1989خلیج phosphorescent
در  ،)Margalof, 1961( Puerto Ricoخلیج کالیفرنیا
در مکزیک ( ،)Garate-Lizarraya et al., 2000خلیج
کوانشو در چین ( )Du et al., 1993و گواتماال
( )Rosales-Loessener et al., 1996شده است .این
گونه داینوفالژله از طریق تولید ماده لزج و موکوس مانند
وکاهش اکسیژن باعث مرگ و میر آبزیان دریاي و آبزیان
پرورشی در سطح وسیعی می شود (.)Kim et al., 2002
بنابراین براي جلوگیري از خسارت احتمالی ناشی از کشند
قرمز ،باید اقدام به انجام یکسري مطالعات و آزمایشاتی در
جهت کنترل بر روي آن نمود .این راهکارها نیز براي
کنترل ( )Kim et al., 2002فقط در یک منطقه محدود
همچون هچري ها و استخرهاي پرورش عملی می باشد و
تحقیقات جهت دستیابی به روشهاي مختلف جهت کنترل
این پدیده در حال گسترش میباشد .یکی از این روشها،
کنترل بیولوژیکی است که با استفاده از جلبکهاي
ماکروسکوپی بومی انجام می شود .جلبکهاي دریایی بدلیل
اینکه بطور وسیعی پخش می شوند و گونه هاي آنها به
آسانی قابل شناسایی است به عنوان یک پتانسیل منابع
ضد جلبکی با قیمت نسبتاً پائین و مناسب با کمترین
اثرات زیست محیطی بر اکوسیستم هاي محیط هاي آبی
و پرورشی می باشد( .)Hasler and Jones, 1949واکنش
بین جلبکهاي ماکروسکوپی و میکروسکوپی بطور سالم
براي کنترل شکوفایی مضر جلبکی در نواحی ساحلی
استفاده می شود .جلبکهاي ماکروسکوپی با داشتن رابطه
آنتاگونیستی هم در محیطهاي طبیعی و هم در محیطهاي
آزمایشگاهی شناسایی شده اند ( Hasler and Jones,
 .)1949تحقیقات زیادي در این زمینه صورت گرفته که
نشان داده گیاهان ماکروفیت مواد شیمیایی تولید می
کنند که از رشد برخی جلبکهاي میکروسکوپی دیگر
جلوگیري می کند( Smith and Horne, 1988; Sfriso
 .) and Pavoni, 1994حتی یکسري از این مواد
شناسایی و استخراج شده اند که بطور موفقیت آمیزي
براي کنترل  HABخالص سازي شده اند( Suzuki et
;Nakai et al.,1999; Jin and Dong, al.,1998

مجله علمی شیالت ایران

 .) 2003; Jin et al., 2005بنابراین از عصاره جلبکهاي
دریایی ،بافت تازه جلبکها و نیز آب محیط کشت حاوي
جلبک تازه براي فعالیتهاي ضد جلبکی نیزمی توان
استفاده نمود .با بررسی دقیقتر آنها می توان براي کنترل
انتخابی گونه هاي جلبکی مضر از علفهاي دریایی و عصاره
آنها که اثرا ت ضد جلبکی دارند استفاده کرد( Jeong et
 .)al.,2000در نتیجه هدف کلی از این مطالعه کاهش
اثرات مضر شکوفایی جلبک  C. polkrikoidesاز طریق
بررسی تأثیر عصاره و بافت تازه جلبکها و نیز آب محیط
کشت حاوي جلبک ماکروسکوپی تازه بر روي بازدارندگی
رشد داینوفالژله  C. polkrikoidesمی باشد.
مواد و روشها
نمونه برداری جلبک  C. polkrikoidesاز دریا
نمونه برداري طی آبان  8713از آبهاي ساحلی شهرستان
بندرعباس صورت گرفت و گونه خالص این جلبک در
آزمایشگاه پژوهشکده اکولوژي خلیجفارس و دریاي عمان
(عبدالعلیان و همکاران ،سال  )8778بدست آمد .پس از
آن آکواریوم هاي  31-11لیتري جهت کشت و نگهداري
این جلبک فراهم گردید ،جهت کشت جلبک از آب
دریاي  73pptاستریل شده استفاده شد .پس از اضافه
نمودن محیط کشت  F3تغییر یافته (عبدالعلیان و
همکاران ،سال  )8773و استوک جلبک تاژکدار  ،شرایط
نوري و دمایی مناسب براي آن ایجاد گردید ،سپس به
مدت  31روز نگهداري تا به تراکم مناسب و قابل برداشت
برسد.
جمع آوری جلبکهای ماکروسکوپی
جلبکهاي ماکروسکوپی از چهار منطقه مختلف از سواحل و
جزایر استان هرمزگان(شامل جزیره قشم ،الرک و بندر
لنگه)در ماه هاي بهمن و اسفند از ناحیه بین جزر و مدي
جمع آوري گردید .در کل  3گونه جلبک ماکروسکوپی
شامل :دو جلبک سبز Enthromorpha ،Ulva lactuca
 ،intistialisدو جلبک قهوه اي Colpomenia
 sinuosa, Sargassum illicifoliumو دو جلبک قرمز
 Gracilaria corticataو  Hypnea valentieaمورد
بررسی قرار گرفتند.
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نگهداری جلبک ماکروسکوپی تازه
جهت نگهداري جلبکهاي ماکروسکوپی تعدادي از تالهاي
سالم جلبکهاي جمع آوري شده را جدا و پس از پاکسازي
آن از مواد زائد ،با آب استریل و فیلتر شده دریا شستشو
شد .جهت ضدعفونی ،مخلوطی از آنتی بیوتیکهاي
پنیسیلین ،کلرامفنیکل ،پلی میکسین و نئومایسین مورد
استفاده قرار گرفت( )Jeong et al., 2000و به آکواریوم
هاي  31لیتري حاوي آب دریاي فیلتر شده و استریل
منتقل گردید .به منظور نگهداري جلبکها مقداري مواد
مغذي به آکواریومها اضافه شد.
عصاره گیری از جلبک ماکروسکوپی با استفاده از
حالل آبی و تهیه استوک عصاره
جهت استخراج عصاره جلبکهاي ماکروسکوپی ،گونه هاي
جلبکی پس از شستشو ،با استفاده از انکوباتور فن دار در
دماي  31 ºCخشک شد .سپس با استفاده از خرد کن
برقی پودر گردید .بمنظور استخراج عصاره حالل آبی  ،به
ازاي هر  31میلی گرم میزان یک میلی لیتر آب مقطر
استریل به آن اضافه گردید و به مدت  32ساعت در
شرایط تاریکی و دماي  31 ºCقرار داده شد .سپس هر
چند ساعت یکبار ظرف آن را تکان داده و پس از 32
ساعت بخش آبی و مایع آن جدا و مجدداً آب مقطر
استریل به آن اضافه گردید ،این عمل سه بار تکرار شد (در
دفعات دوم و سوم این زمان به  3 -1ساعت کاهش یافت).
سپس عصاره آبی استخراج شده با هم مخلوط ( Wang et
 ) al., 2007و به کمک دستگاه سانترفیوژ مواد معلق آن
جدا شد .پس از آن با کاغذ  1/24میکرون ،فیلتر ( Cho et
 )al., 1999و به کمک انکوباتور فن دار در دماي 31ºC
در شرایط تاریکی خشک شد ).(Rohani et al., 2011
نهایتاً با توجه به غلظت مورد نیاز جهت انجام آزمایش با
آب مقطر استریل رقیق سازي گردید.
تأثیر عصاره بخش آبی جلبکهای ماکروسکوپی بر
روی جلبک C. polykrikoides
در این مرحله از آزمایش بطور کلی یک نمونه شاهد و
شش گونه جلبک E. intestialis -3 U. lactuca -8
-3 C. sinuosa -4 G. cortica -2 H. valentiea -7
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 S. illicifoliumدر دو تیمار عصاره حالل آبی و عصاره
ترکیبی حالل آبی و آلی با سه تکرار در نظر گرفته شد.
عصاره حالل آبی این جلبک ها پس از آماده سازي ،با
مقادیر  1/1 ، 1/3و ( 8/3گرم در لیتر) به ارلن هاي 411
سی سی حاوي جلبک  C. polykrikoidesبا تراکم
( )Jeong et al., 2000( 8111)cell/mlبه همراه محیط
کشت  f2تغییر یافته اضافه گردید .تیمار شاهد نیز بدون
عصاره و تنها با محیط کشت  f2کشت داده شد .تیمارها
در شرایط مناسب حرارتی(◦ )32 - 33 cو روشنایی
( ) 71 µmol m-2 s-1در یک دوره روشنایی -تاریکی
 )Kim et al., 2004( 83:83به مدت  84روز نگهداري و
جهت بررسی روند رشد بصورت یک روز در میان نمونه ها
شمارش شدند.
تأثیر کشت توأم جلبکهای ماکروسکوپی تازه و زنده
با جلبک C. polykrikoides
در این آزمایش از هر گروه جلبکی(سبز ،قرمز و قهوه اي)
یک گونه جمع آوري و پس از شستشو و جدا سازي
موجودات مزاحم در یک نمونه شاهد  ،سه تیمارE. -8
 C. sinuosa -7 H. valentiea -3 intestialisو هر
کدام در دو وزن( 3/4 )gr/lو  4مورد بررسی قرار گرفت.
جلبکها با اوزان فوق به ارلن هاي  411سی سی حاوي آب
دریاي فیلتر شده استریل( شوري  ) 73 pptهمراه با
محیط کشت  F2تغییر یافته و تراکم (8111 )cell/ml
جلبک  C. polykrikoidesمنتقل شدند .سپس به مدت
 84روز نگهداري ( )Wang et al., 2007و جهت بررسی
روند رشد یک روز در میان نمونه برداشت و شمارش
گردید.
تأثیر محیط کشت حاوی جلبک های ماکروسکوپی
تازه بر روی جلبک C. polykrikoides
بدین منظور از هر گروه جلبکی( سبز ،قرمز و قهوه اي)
یک گونه به ترتیب H. -3 E.intestialis -8
 C. sinuosa -7 valentieaجمع آوري و جهت انجام
آزمایش با محلول مخلوطی از آنتی بیوتیکها شستشو داده
شد .از هر گونه میزان 81گرم در لیتر وزن تر توزین و در
ارلن هاي حاوي آب دریاي فیلتر شده قرار گرفت .مدت 3
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روز در معرض نور همراه با هوادهی نگهداري شد .پس از 3
روز آب حاوي این جلبکها توسط کاغذ  1/24میکرون
فیلتر و به ارلن هاي  411سی سی همراه با محیط کشت
تغییر یافته  F2و تراکم ( 8111 )cell/mlجلبک C.
 polykrikoidesاضافه گردید .سپس بمدت  84روز ارلن
ها نگهداري( )Wang et al., 2007و جهت بررسی روند
رشد یک روز در میان شمارش انجام شد.
تجزیه و تحلیل آماری
اطالعات و دادههاي بدست آمده در نرمافزار  Excelثبت و
نتایج توصیفی بصورت جدول و نمودار تهیه گردید .تحلیل
آماري نتایج در برنامه  SPSSو با بکارگیري آزمونهاي
پارامتري (آنالیز واریانس یکراهه و آزمون  )Tukeyجهت
مقایسه دادهها در سطح معنی دار  p<1/14براي داده ها
انجام شد.
نتایج
تأثیر عصاره حالل آبی بر درصد بازدارندگی رشد
جلبک C. polykrikoides
نتایج بررسی تأثیرعصاره آبی جلبک هاي ماکروسکوپی بر
رشد جلبک  C. Polykrikoidesدر نمودار  3،8و 7نشان
داده شده است .نتایج حاصل از بررسی بیان دارد که در
غلظت  1/3گرم در لیتر کمترین درصد بازدارندگی مربوط
به تیمار حاوي عصاره جلبک  U. lactucaو بیشترین
درصد بازدارندگی مربوط به تیمار حاوي عصاره جلبک C.
 sinuosaبود که اختالف معنی داري ( )p>1/14نشان
دادند .در غلظت  1/1گرم در لیتر کمترین درصد
بازدارندگی مربوط به تیمار حاوي عصاره جلبک
 S.illicifoliumو بیشترین درصد بازدارندگی متعلق به
تیمار حاوي عصاره جلبک  C. sinuosaبود که داراي
اختالف معنی دار بودند) .(p>1/14در بررسی تأثیر غلظت
 8/3گرم در لیتر کمترین درصد بازدارندگی مربوط به
تیمار حاوي عصاره جلبک  U. lactucaو بیشترین درصد
بازداندگی متعلق به تیمار حاوي عصاره جلبکهاي C.
G. cortica ،H. valentiea ،E. intestialis ،sinuosa
بود که اختالف معنی داري با کمترین درصد بازدارندگی
نشان دادند (.)p>1/14

5شماره/سال بیست و پنجم
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 عصاره حالل آبی0/2  در غلظتC. polykrikoides  درصد بازدارندگی رشد:1 شکل
Figure 1:0.2 gr/L aqueous extract on growth inhibition of C. polykrikoides

 عصاره حالل آبی0/8  در غلظتC. polykrikoides  درصد بازدارندگی رشد: 2 شکل
Figure 2:0.8 gr/L aqueous extract on growth inhibition of C. polykrikoides

 عصاره حالل آبی1/6  در غلظتC. polykrikoides  درصد بازدارندگی رشد: 3 شکل
Figure 3:1.8 gr/L aqueous extract on growth inhibition of C. polykrikoides
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 valentieaو  C. sinuosaبود .کمترین بازدارندگی
مربوط به تیمار حاوي جلبک  E.intestialisبود که
اختالف معنی داري بین آنها مشاهده شد( .)p>1/14اما
در تیمار وزنی  4گرم در لیتر تمامی تیمارها داراي
بازدارندگی 811درصد بودند.

تأثیر کشت توأم بافت تازه جلبکهای ماکروسکوپی
C.
بر درصد بازدارندگی رشد جلبک
Polykrikoides

نتایج در جدول  8نشان داده شده است .در بافت تازه سه
گروه جلبکی در وزن  3/4گرم در لیتر باالترین درصد
بازدارندگی رشد 811درصد و مربوط به تیمارهاي H.

جدول  : 1تأثیر وزنهای مختلف بافت تازه جلبک ماکروسکوپی بر میزان بازدارندگی رشد C. polykrikoides
Table 1. The effect of different fresh macroalgae tissue weight on growth inhibition of C. polykrikoides
نوع جلبک

 2/5 gr/lبافت تازه جلبک
811/11

a

E.intestialis

71/83a

811/11a

C.sinuosa

811/11a

811/11a

H.valentiea

b

 5 gr/lبافت تازه جلبک
811/11

* حروف نا متشابه نشان دهنده اختالف معنی دار بین تیمارها در سطح اطمینان  74درصد می باشد
)*Non-identical letters indicate significant differences between treatments (p>0/05

تأثیر کشت توأم محیط کشت آبی جلبکهای
ماکروسکوپی تازه بردرصد بازدارندگی رشد جلبک
C. polykrikoides

نتایج در نمودار  4نشان داده شده است بیشترین درصد
بازدارندگی مربوط به تیمار  H.valentieaو کمترین
مربوط به تیمار  E.intestialisبود .که اختالف معنی
داري بین آنها مشاهده شد(.) P>1/14

شکل  : 4تأثیر محیط کشت فیلتر شده جلبکهای ماکروسکوپی بر میزان بازدارندگی رشد C. polykrikoides
Figure 4: Effect of macroalgae culture medium filtrate on inhibition growth of C. polykrikoides

بحث
نتیجه بررسی عصاره حالل آبی جلبکهاي ماکروسکوپی با
 7غلظت مختلف  1/1 ، 1/3و  8/3گرم در لیتر و از  3گونه
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جلبک ماکروسکوپی (نمودار  3 ،8و  )7نشان داد که
جلبک  C.sinuosaدر تمامی غلظتها بیشترین تأثیر بر
بازدارندگی رشد داشت پس از آن در غلظت 1/3گرم در

مجله علمی شیالت ایران

لیتر جلبک  S.illicifoliumو در غلظت  1/1گرم در لیتر
جلبک  E.intistialisبیشترین تأثیر بازدارندگی را بر
رشد سلولهاي جلبکی  C.Polykrikoidesدارا بود .در
گزارشی بیان شده است که جلبکهاي ماکروسکوپی از رشد
و نمو جلبکها و زئوپالنکتونهاي ناخواستهاي چون کالدوفورا
و همچنین باکتریها به میزان قابل مالحظهاي جلوگیري
می نمایند ،از اینرو میتوان از آنها بعنوان علفکش ،بدون
اثرات جانبی و زیست محیطی نامطلوب بر روي آبزیان
پرورشی استفاده نمود ) .(Bazes et al., 2006در سال
Prorocentrum
 3113تحقیقی روي گونه
 donghaienseانجام شد از بین غلظتهاي مختلف عصاره
حالل آبی سه گونه جلبک ماکروسکوپی مورد آزمایش
( Corallina pilulifera ،Ulva linzaو Sargassum

 )thunbergiiنتیجه شد که هر چه میزان غلظت عصاره
اف زایش یابد میزان رشد سلولی کاهش می یابد ،البته در
هر گونه کمی متفاوت بوده است).(Wang et al., 2007
نتایج تحقیق حاضر نیز مشابه نتایج وانگ و همکارانش در
سال  3113بود که احتماال این نتایج بدلیل ترشح مواد
آللوپاتیکی بازدارنده رشد بوده است .در پژوهشی دیگر از
عصاره جلبکی  Corallina piluliferaو چند گونه
،Sargassum
دیگر(sagamianum
جلبکی
 Enthermorpha linzaو  )Ulva pertusaجهت بررسی
تأثیر آن بر روي رشد  C.Polykrikoidesاستفاده شد.
نتایج نشان داد که با افزودن  1/14گرم در لیتر از عصاره
حالل آبی این جلبکها به محیط کشت
 C.Polykrikoidesتنها Corallina pilulifera
بیشترین تأثیر ضد جلبکی را در اکثر غلظتها داشت و در
بقیه گونه ها یا باعث رشد آنها شده بود و یا اینکه تنها در
باالترین غلظت تأثیر داشته است.(Jeong et al., 2000) .
تحقیق کنونی نیز با نتایج حاصل از تحقیقات جیونگ و
همکارانش در سال  3111تقریباً مشابه بود و احتماالً تأثیر
مواد آللوپاتیکی و اثر بازدارندگی رشد در هر دو را به اثبات
می رساند و این نتایج در گروه جلبکهاي قهوه اي بیشترین
تأثیر را نسبت به گروه هاي دیگر داشت و تقریباً مشابه با
همان گروههاي جلبکی تحقیق فوق بود .نتایج حاصل از
بررسی تأثیر بافت تازه سه گونه جلبک ماکروسکوپی
 C.sinuosa ، E.intistialisو  H.valentieaبر روي

سال بیست و پنجم/شماره5

جلبک  C. polykrikoidesدر دو وزن  3/4و  4گرم در
لیتر نشان داد (جدول  )8بیشترین بازدارندگی در هر دو
وزن  811درصد بود و کمترین آن در وزن  3/4گرم در
لیتر در گونه  E.intestialisبود .این نتایج نشان دادند که
استفاده از بافت تازه جلبک می تواند تأثیر مثبتی در
بازدارندگی رشد سلولهاي جلبکی مضر داشته باشد و هر
چه مقدار بافت تازه بیشتر باشد تأثیر بیشتري دارد که
البته این تأثیر در گونه هاي مختلف کمی متفاوت است.
نتایج تحقیق وانگ و همکارانش در سال  3113بر روي
گونه  Prorocentrum donghaienseنشان داد استفاده
از بافت تازه گونه هاي Corallina ،Ulva linza
 piluliferaو  Sargassum thunbergiiبا وزنهاي
مختلف باعث از بین رفتن و کاهش تراکم سلولی
 Prorocentrum donghaienseمی شود که بیشترین
اثر را گونه  Sargassum thunbergiiبر کاهش رشد
داشت و هر چه وزن آن افزایش داشت اثر آن بیشتر بود.
در بررسی حاضر نیز نتیج مشابهی بدست آمد که احتماالٌ
بدلیل ترشح مواد آللوپاتیکی بازدارنده رشد و همچنین
مقدار بیشتر بافت تازه بود .در گزارشی دیگر توسط وان
دنک و وان دي بوند در سال  3113نتایجی بدست آمد که
نشان داد استفاده از جلبک  Chara asperaزمانی باعث
کاهش رشد گونه  Scenedesmus acutusمی شود که
جلبک  Chara asperaدر محیط کشت این گونه در
طول آزمایش وجود داشته باشد .بنابراین بیانگر آن بود که
یک موجود زنده می تواند تحت تأثیر مواد شیمیایی
مترشحه از یکسري جلبکهاي ماکروسکوپی که در معرض
آن است قرار گیرد و یا باعث رشد و یا عدم رشد سلولهاي
جلبکی شود .نتایج تأثیر محیط کشت فیلتر شده سه گونه
 C.sinuosa ،E.intistialisو ( H.valentieaنمودار )4
نشان داد بیشترین درصد بازدارندگی به جلبک
 C.sinuosaو کمترین درصد بازدارندگی به گونه
 E.intistialisتعلق داشت .وانگ و همکارانش در سال
 3113در گزارشی از محیط کشت فیلتر شده جلبکهاي
ماکروسکوپی  Corallina pilulifera ،Ulva linzaو
 Sargassum thunbergiiبر روي گونه Prorocentrum
 donghaienseاستفاده کردند .نتایج حاصله بیان کرد ،در
صورت استفاده اولیه و یا نیمه مداوم محیط کشت فیلتر
89
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شده این جلبکها رشد سلولی  P.donghaienseبطور
چشمگیري کاهش می یابد .این نتایج احتماالً بدلیل آزاد
کردن سریع مواد آللوپاتیکی بوده است( Nakai et al.,
 )1999که اثر منفی بر روي رشد سلولهاي جلبکی
 P.donghaienseداشته است .نتایج حاصل از این بررسی
مشابه نتایج پژوهش وانگ و همکارانش در سال  3113بود
که نشان داد چنین نتیجه اي می تواند بدلیل ترشح مواد
آللوپاتیکی بازدارنده رشد باشد .در تمامی مراحل آزمایش
نتایجی که حاصل شد بیانگر این بود که استفاده از
جلبکهاي ماکروسکوپی جهت کنترل سلولهاي جلبکی
مضر می تواند مفید باشد و در طی این تحقیق بیشترین
کارایی را گروه جلبکهاي قهوه اي دارا بودند .همچنین
استفاده از بافت تازه در وزن باالتر تأثیر بهتري داشت که
احتمال می رود بدلیل ترشح و یا حل شدن مواد شیمیایی
موجود در بافت تازه و پودر خشک جلبکهاي ماکروسکوپی
باشد که از این طریق باعث کنترل رشد و تراکم سلولهاي
 C. polykrikoidesگردید.
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Abstract
Harmful algal blooms resulting in red discoloration of coastal waters in the Persian Gulf, Iran
were first observed in January 2007. The species responsible for the bloom, which was
identified as Cochlodinium polykrikoides, coincided with massive aquatic organisms’
mortalities in the Persian Gulf. The effects of water soluble extract (0.2, 0.6, 0.8 and 1.6 g L-1)
from 6 species of marine macroalgae; Ulva lactuca, Enthromorpha intistialis, Colpomenia
sinuosa, Sargassum illicifolium, Gracilaria corticat and Hypnea valentiea , fresh thallus (2.5
and 5.0 g L-1) and macroalgal culture medium filtrate from 3species of marine macroalgae;
E.intistialis, C.sinuosa, and H.valentiea on growth of Cochlodinium polkrikoides
(Dinoflagellate) were investigated for 15 days in co-culture under controlled laboratory
conditions. The results clearly showed that the growth of C. polkrikoides was significantly
inhibited by the water-soluble extracts of seaweed at relatively all concentrations in contrast
to control with any seaweeds extract (p<0.05). The growth inhibition of C. polykrikoides was
significantly higher in co-culture with fresh thallus of E.intistialis, C.sinuosa and H.valentiea
(p<0.05). In macroalgal culture medium filtrate the highest growth inhibition of C.
polykrikoides was obtained in co-culture with E.intistialis and was significantly higher than
the other macroalgal culture medium filtrate of seaweeds(p<0.05). Therefore, we could
conclude that using the tested seaweeds either as an extract or in co-culture with fresh thallus
could be used as an alternative to biological control of C. polykrikoides.
Keywords: Biological control, C .polykrikoides, Seaweed, Persian Gulf
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